
ROMANIA
CONSILIUL LOCAL AL COMTJNEI PAU$E$TI-MAGLA$I
JUDETUL vArcna

norAnAREA NR. 40

Privind: alocarea sumei de 45.000 lei pentru organizarea serbdrti ,,Ziua
Comunei Pduqeqti-Mdglagi"

Consiliul Local al Comunei Pdugegti-Mdglaqi, judelul Valcea,

intrunit in qedinla ordinard, a2i28.05.2015,la care participi un numdr de 13

consilieri comunali din numdrul total de 13 aleqi in func{ie;
Ludnd in dezbatere expunerea de motive gi proiectul de hotdrAre

ini{iat de primarului comunei, privind alocarea sumei de 45.000 lei pentru

or ganrzarea s erb 6ri i,,Ziua C omune i P 6u g e qti -Mdglaq i" ;

fin6nd cont de raporful comisiei de specialitate din cadrul
consiliului local, precum qi de rapoilul de avizare a proiectului de hotirdre,
intocmit de secretarul comunei;

RespectAnd prevederile Legii nr. 5212003 privind transparen{a

decizionald, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
in conformitate cu art.20 alin.(l), lit."h" $i ,,i" din Legea nr.

27312006 privind finanlele publice locale, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in baza art. 36 alin. (9) din Legea ff. 21512001 privind
administra{ia publicd local6, republicatS, cu modificdrile qi completdrile
ulterioare;

in temeiul art. 45 alin. (2),lit. "a" gi art. 1 15 alin. (1), lit. ,,b", alin.
(3), (5), (6) din Legea rc. 2152001 privind administra{ia publicd loca16,

republicat6, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu un numbr de 13

voturi "pentru", adoptd urmdtoarea :

HOTARARB

ART.I Se aprob6 alocarea sumei de 45.000 lei din bugetul local pe anul
2015, pentru organizarea serbdrir ,,Ziua Comunei Pduqeqti-Mdglaqi", ce se va
desfbqura in data de 28 iunie 2015.
ART.2 Prezenta hot[rdre va fi dusd la indeplinire de primarul localitdlii
prin compartimentele de specialitate.
ART.3 Prezenta hotdrdre se comunic6 prin intermediul secretarului
comunei Piuqegti-Mdglagi, in termenul prevdzut de lege, primarului
comunei, Institu{iei Prefectului-judelul Vdlcea, gi se aduce la cunoqtinla
publica prin publicare pe saitul primiriei.

Pdugeqti-Mdglaqi, 28.0 5 .20 | 5

Contrasemneazd
Secretar,

Jurist Popescu Mihaela-Florela
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